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Jarigen in de periode van: 

22  maart t/m 4 april 

Paasviering 

Op donderdag 29 maart wordt er op De Wilgen Pasen gevierd. Dit start in de 
klas met een gezellig paasontbijt. 
Dit jaar wordt het ontbijt verzorgd door school. Kinderen hoeven hiervoor zelf 
geen eten of drinken mee naar school te nemen. Wel willen wij u vragen kin-
deren op dinsdag of woensdag een bord, een beker en bestek, voorzien van 
naam, mee naar school te nemen in een plastic tas. 
Heeft uw kind een allergie? Wilt u dan zelf zorgen voor een broodtrommeltje 
met ontbijt wat het kind mag eten. 
 
Na het ontbijt volgt de paasviering rondom het thema donker en licht. Met 
elkaar zingen we liedjes en luisteren we naar verhalen. 
 
We maken er een gezellige viering en ontbijt van. 

Finn gr 1/2 a 

Cashmere gr 1/2 c 

Nina gr 5 

Murat gr 1/2c  

Bibi gr 1/2 b 

Juf Els 

Milan gr 3 

Luke gr 6/7 

Ilinca gr 3 

Rewan 

 

 

Wij wensen de volgende leerlingen en 
hun ouders een hele fijne tijd bij ons op 

De Wilgen! 

Natalia Popova gr 1/2 c 

Naz Bükülmez gr 5  

 

Welkom! 
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GGDFlits  

Doe mee met de Kindermonitor 

 

 

 
 
Op 8 maart kreeg een grote groep ouders in de regio Kennemerland een uitnodiging voor de Kindermonitor. 
Dit is een groot onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van 0 t/m 
11-jarige kinderen. Bent u ook uitgenodigd? Vul dan de online vragenlijst in. 

De vragen gaan over gezondheid, beweging, voeding, pesten, opvoeding en meer. Om een zo betrouwbaar 
mogelijk beeld te krijgen van de kinderen in de regio, is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders mee doen. 
Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties kunnen met de resultaten van het onderzoek beter bepalen of er 
andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld meer speelplekken in de buurt of extra opvoed-
spreekuren. Kijk op de volgende link voor meer informatie en een kort filmpje over het onderzoek: 
https://www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor 

 

Schoolvoetbal 

Op 14 en 21 maart zijn de eerste groepen aan de 
beurt geweest met schoolvoetbal. Beide groepen 
hadden heerlijk voetbal weer en hebben super hun 
best gedaan.  

De kinderen van groep 3 hebben zelfs zo goed ge-
voetbald, dat zij de beker voor de eerste plaats mee 
naar huis hebben genomen.  

Werken met een soldeerbout 
Een tekening of je naam neerzetten op een bast van 
een boom of op een rond stukje hout met een sol-
deerbout.  
 
Zeep maken 
Een eigen zeepje maken met glycerine, geur en kleur-
stoffen. De kinderen kiezen een vormpje uit en gaan 
samen de ingrediënten toevoegen. 
 
Experimenteren met Magneten 
Op de tafel liggen verschillende soorten magneten. De 
kinderen gaan uittesten wat wel of niet magnetisch is, 
waar de magnetisch noordpool is en hoe sterk magne-
tisme kan zijn. 
 
Experimenteren met Electro 
Door middel van foto’s gaan 
de kinderen experimenteren 
met lampjes, schakelaar, 
snoertjes en batterij. De kin-
deren gaan een stroomkring 
maken en proberen deze te 
onderbreken met verschillen-
de materialen. 

Jeugdland 


